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Hans Helmholt kan functies goed scheiden

Door Edwin Fischer

‘Die pet past ons alle-
maal.’ Het was eens een
mooie kreet die de vader-
landse politie populair
moest maken. Hans Helm-
holt heeft niet alleen bij
tijd en wijle de politiepet
op. Zijn grote hobby is
fierljeppen en daar heeft
hij wel drie petten voor.
Allereerst is hij fan van
zijn ljeppende zoons Bart
en Thomas, daarnaast is
hij secretaris van het FLB
en vandaag op het NK in
Burgum vooral voorzitter
van de organiserende
afdeling. ,,Maar ik kan
alles erg goed scheiden.’’

BURGUM – Toch is het wel eens
lastig, geeft Hans Helmholt toe.
Voorzitter zijn van een afdeling
en daarnaast ook lid zijn van het
dagelijks bestuur van de over-
koepelende FLB (Frysk Ljep-
persboun). Feitelijk is het een
understatement. Met name het
meest besproken onderwerp
van de laatste weken aangaan-
de het Nederlands kampioen-
schap, de vernieuwde carbon
polsstok, doet blijken dat Helm-
holt echt twee petten op heeft.

Dat hij er inderdaad wel goed
mee om kan gaan, blijkt uit zijn
houding ten opzichte van het
onderwerp. ,,Als secretaris van
het FLB heb ik mij volledig ge-
conformeerd aan het bestuurs-
besluit dat we ons nu niet in wil-
den laten met de verdere ont-
wikkeling van de polsstok. Niet
dat we die innovatie tegen-
staan, maar omdat we financi-
eel niet in staat waren daar in te
investeren. Omdat we bijvoor-
beeld eerst het digitaal meten
wilden invoeren.’’

Tegelijkertijd was hij als voor-
zitter van de afdeling Burgum
wél in staat om die ontwikkeling
te steunen. ,,Omdat een afde-
ling als Burgum nu eenmaal veel

meer financiële armslag heeft
dan een andere afdeling. Wij wa-
ren in staat, met hulp van veel
sponsoren en geldschieters, om
Theun Scherjon de ruimte te ge-
ven een betere polsstok te laten
ontwikkelen.’’

De discussie die rond de dik-
kere en stuggere polsstok is los-
gebarsten, doet Hans Helmholt
enigszins verbolgen reageren.
,,Dat de Friezen, en de Burgu-
mers in het bijzonder, zo veel
voordeel hebben omdat ze er

ten opzichte van de Hollandse
ljeppers al zo vaak mee ge-
sprongen hebben, is niet zo. Dat
heeft het Keningsljeppen wel
bewezen. Toen sprongen alle
Friezen er voor het eerst mee,
zonder enige training, en ze
presteerden uitstekend. Dat is
het bewijs dat het niet zo an-
ders springt dan de gewone
pols. En als afdeling Burgum ge-
ven we iedereen alle ruimte om
met de nieuwe pols te komen
trainen.’’

Dat zijn afdeling na tien jaar
weer gastheer is van een NK,
doet de zenuwen bij Helmholt
niet door het lijf gieren. ,,Eigen-
lijk is het net of we een gewone
wedstrijd organiseren. En de ex-
tra dingen die er bij een NK bij
komen kijken, liggen allemaal
vast in een draaiboek. Het enige
wat anders is dan anders is, zijn
de tribunes die we nu moeten
plaatsen. Maar gelukkig hebben
we met defensie af kunnen spre-
ken dat ze pontons in de vaart

leggen en daarop kunnen dan
500 toeschouwers zitten.’’

Waar Helmholt wel onrustig
van wordt is het feit dat hij de
laatste twee weken niet zoveel
zelf heeft kunnen doen. Een on-
geluk met het ontkoppelen van
de polsenkar leverde hem een
forse duimblessure op. ,,Toen ik
uit het ziekenhuis kwam zei
mijn schoondochter direct dat
het een groot probleem voor
mij zou worden, want ik kan niet
delegeren zei ze. Daar heeft ze

wel een punt denk ik.’’
,,Ik ben wel wat eigenwijs,

denk vaak dat dingen beter of
anders gekund hadden en dat ik
het dan maar beter zelf had kun-
nen doen. Dat is best een lastige
eigenschap. Voor mezelf, maar
zeker ook voor anderen. Ik heb
ook vaak kritiek, maar gelukkig
kan ik het zelf ook wel goed ver-
dragen’’, zegt Hans Helmholt.

Natuurlijk had hij het deze
week nog druk - ook al kon hij
fysiek gezien niet zo veel doen -
vandaag op het NK is Helmholt
vooral gastheer. ,,Dan heb ik de
pet van de afdelingsvoorzitter
op en ben ik er voor alle geno-
digden. Maar zodra de wed-
strijd begint ben ik ook zeker
die van vader en supporter van
mijn zoons. Misschien heb ik nu
zelfs wel meer tijd om hun wed-
strijd te volgen dan anders. Om-
dat alles op een NK volgens het
draaiboek gaat.”

Hans Helmholt is vandaag gastheer en supporters tijdens het NK fierljeppen in Burgum. Foto LC/Jan de Vries


